Acessórios

CAIXAS PLÁSTICAS PARA VÁLVULAS RAIN BIRD
Caixas de válvulas da Rain Bird - Projetadas tendo como objetivo as suas necessidades

Aplicações Primárias

Caixas de válvulas retangulares e redondas construídas em
plástico muito resistente. Protegem e abrigam as válvulas.
Também funcionam como uma cobertura duradoura que
permite fácil acesso às válvulas para manutenção.
Utilizadas em aplicações de paisagismo, agricultura e
engenharia civil. Permitem a instalação de uma ou várias
válvulas por caixa.

Especificações
• VB-STD-H: Caixa de válvulas retangular padrão 12”
(Corpo & Tampa) .
• VB-JMB-H: Caixa de válvulas retangular Jumbo 15”
(Corpo & Tampa) .
• VB-10RND-H: Caixa de válvulas redonda de 10”
(Corpo & Tampa) .
• VB-6RND: Caixa de válvulas redonda de 6”
(Corpo & Tampa).

Características
• Orifícios pré-recortados fáceis de remover, simplificando
a colocação dos tubos e reduzem o tempo de instalação.
• Grande área de abertura no topo permite acesso fácil às
válvulas.
• Ranhuras de retenção das placas pré-recortadas mantêm
o alinhamento das placas já retiradas, no seu lugar sobre
a tubulação, para ajudar a evitar a entrada de sedimentos
e terra durante a instalação.
• Paredes laterais onduladas para maior resistência antes e
depois de retiradas as estruturas pré-recortadas de
passagem.
• Fenda de acesso no corpo para desencaixe, permitindo
fácil remoção da tampa.
• Fundos que se unem, permitem que as caixas encaixem
perfeitamente fundo com fundo para instalações de maior
profundidade.
• Parafuso e clipe em aço inoxidável seguram com rapidez
a tampa ao corpo.

Especificações
• VB-STD-H: Caixa de válvulas retangular padrão 12”
(Corpo & Tampa) .
• VB-JMB-H: Caixa de válvulas retangular Jumbo 15”
(Corpo & Tampa) .
• VB-10RND-H: Caixa de válvulas redonda de 10”
(Corpo & Tampa) .
• VB-6RND: Caixa de válvulas redonda de 6”
(Corpo & Tampa).
• VB-STD-L: Tampa retangular padrão (apenas).
• VB-JMB-L: Tampa retangular Jumbo (apenas).
• VB-SPR-L: Tampa retangular Super Jumbo (apenas).
• VB-10RND-L: Tampa redonda de 10” (apenas).
• VB-STD-6EXT-B: Extensão retangular de 6” padrão
(corpo apenas).
• VB-JMB-6EXT-B: Extensão retangular Jumbo de 6”
(corpo apenas).
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Continuação
Dimensões
Caixa redonda de 6 “

Caixa retangular de 12 “

• Diâmetro Superior:
21 cm
• Altura :
22,86 cm

• Comprimento :
55 cm
• Altura :
30,4 cm
• Largura :
42,10 cm

Caixa redonda de 10 “
• Diâmetro Superior :
35 cm
• Altura :
25,40 cm

Caixa retangular Jumbo
• Comprimento :
66 cm
• Altura :
50,4 cm
• Largura :
50,10 cm

• As tampas podem vir de outras cores de
acordo com a especificação de aplicação.
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